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”Människovärde i vår tid” är det över
gripande temat för ELSA under 2016. 
På olika sätt vill vi lyfta ämnet, hjälpa 
varandra att tänka till, reflektera och i 
slutänden agera för att återvinna tron på 
alla människors lika värde. Människo
värdet i vår tid har devalverats, som jag 
skrivit om tidigare i ELSA. Människor 
betraktas och behandlas inte längre 
som lika mycket värda och det tar sig 
många negativa uttryck i vårt samhäl
le. Och samtidigt som människovärdet 
har devalverats har det också relativi
serats. Vi är tillbaka på ruta ett, frågan 
som ställs redan i Bibeln: Vad är en 
människa? Och nästa fråga blir: Vem 
är en människa? 

Att människovärdet har devalverats ser 
vi i rasismen, hatet, nedbrända flyk
tingförläggningar, våld mot tiggare, 
förtryck och näthat mot kvinnor, reli
gionsförföljelser, diskriminering mot 
nya svenskar och populistiska lösning
ar på politiska frågeställningar. Vi ser 
det i stort och i smått. Vi ser det i våra 
egna liv och i det svenska samhället. Vi 
måste ta ställning. Vi måste bygga ett 
försvar för de mänskliga rättigheterna 
och alla människors lika värde. Här 
kan vi ganska lätt enas om vad som be
höver göras, vad som gått fel och hur 
vi motarbetar de negativa krafterna i 
vårt samhälle. Här kan vi bilda gemen
sam front eftersom det inte finns något 
positivt med devalveringen av männis
kovärdet.

Att människovärdet relativiseras är svå
rare att bilda front emot för här finns 

det också positiva effekter som löper 
parallellt med de negativa. Styrelsen 
för Sveriges Ekumeniska Kvinno
råd, tillsammans med många andra, 
har till exempel stött och blött frågan 
om surrogatmödraskap. Här finns 
den positiva effekten att människor 
som längtar efter ett barn kan få sin 
önskan uppfylld och samtidigt ser vi av 
erfarenhet att de kvinnor som används 
som surrogatmödrar ses som behållare 
och babymaskiner. De är inte längre 
människor, de är redskap. Hur behåller 
man sitt människovärde då?

Det är samma sak med organhandeln, 
möjligheten för rika människor att 
köpa fattiga människors kroppsdelar, 
till exempel njurar. Människor blir 
reservdelsdepåer. Det positiva är 
att sjuka människor får chans att bli 
friska, att överleva en svår sjukdom. 
Den negativa effekten är att andra 
människors fattigdom tvingar dem 
till drastiska åtgärder för att överleva, 
som i förlängningen skadar dem och 
försvårar deras livssituation. Om man 
är tvungen att sälja sina kroppsdelar 
för att överleva, hur behåller man sitt 
människovärde då? 

Trafficking med människor, särskilt 
sexhandeln, relativiserar människors 
värde. Utsatta människor utnyttjas för 
andras vinning, eller njutning, utan 
reflektion över vad det betyder för 
den drabbade människan. Ser man 
kvinnan man köper sex av som en 
människa eller ett redskap för den egna 
njutningen? Genom att betrakta och 

behandla människor som handelsvaror 
förtingligar man dem, gör dem till något 
annat än en människa. På så sätt är det 
många som håller skulden, skammen 
eller de moraliska betänkligheterna 
borta eftersom ett redskap, en vara, är 
till för att bruka. Att köpa och sälja. 

Vi har skapat många etiska problem, 
för att vetenskapen gått framåt med 
stormsteg. Fosterdiagnostik är ett annat 
exempel på ett sådant område där det 
blir särskilt tydligt och där människo
värdet riskerar att relativiseras. Genom 
fosterdiagnostiken kan vi se om ett 
foster är skadat, om det till exempel 
behöver opereras redan i mammans 
mage, och det är en positiv effekt. Det 
räddar liv. Den negativa effekten är att 
många foster utsätts för selektiv abort; 
för att det ser ut att vara skadat, för att 
fostret har fel kön, föräldrarna vill ha 
en pojke och aborterar flickfostren. Det 
är en skrämmande utveckling.

När människovärdet är hotat måste 
vi reagera och agera, i första hand 
genom att medvetandegöra oss själva 
och varandra om problematiken. Det 
är första steget till en förändring. Jag 
är stolt över att i tio års tid ha arbetat 
på en organisation som tagit ställning 
för människovärdet och på fullt allvar 
diskuterar de etiska komplikationer 
relativiseringen av människovärdet 
för med sig. Sveriges Ekumeniska 
Kvinnoråd är med i kampen för det 
upprättade människovärdet i vår tid.
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